
 القـول مـن يرضـى ال مـا يبيتـون إذ معهـم وهـو اهللا مـن يسـتخفون وال النـاس من (( يستخفونتتمة فوائد اآلية: 

(( مـا ال يرضـى مـن القـول وجـل ؛ لقولـه:  هللا عـز ومـن فوائـدها: إثبـات الرضـا . )) محيطـا يعملـون بما اهللا وكان

أن ينفــى عــن  عــن هــؤالء يــدل علــى ثبوتــه لغــريه إذ لــو كــان منتفيــا عــن اجلميــع مــا حســن وجهــه ؟ أن نفــي الرضــا ))

الثابــت هللا رضـا حقيقــي ولـيس كنايـة عــن إثـابتهم كمــا قالـه أهـل التعطيــل ؛ بـل هــو  هـؤالء ؛ فمـا هــو الرضـا ؟ الرضـا

هـل أثبـت اهللا لنفسـه رضا اتصف اهللا به حقيقة لكنه ليس كرضانا بل هو رضا أعظـم وأجـل وال ميكـن أن ... بـه ؛ 

 (( رضـي اهللا عـنهم ورضـوا عنــه ))الرضـا يعـين هـل ذكـره لنفسـه و أضـافه لنفسـه علـى وجــه اإلثبـات ؟ نعـم ، مثـل 

بــاألقوال وإمــا  األعمــال وإمــا واهللا تعــاىل يرضــى مــن األقــوال واألفعــال واألشــخاص يعــين أن متعلــق رضــاه يكــون إمــا

ومـن فوائـدها: إحاطـة  وجل . ألفعاهلم وأقواهلم اليت ترضي اهللا عزهو ا مناألشخاص إعن باألشخاص ؛ لكن رضاه 

فإن قال قائل: قدم املتعلـق علـى املتعلـق وهـذا  . (( وكان اهللا بما يعملون محيطا ))اهللا تعاىل بكل شيء ؛ لقوله: 

يفيد االختصاص ؟ فاجلواب على ذلـك مـا أشـرنا إليـه سـابقا بـأن تقـدمي ذلـك ال يعـين االختصـاص لكـن يعـين شـدة 

الوعيـد وتعلـق احلكـم ـذا املقـدم يعـين كـأن اهللا يقـول: لــو مل يكـن عاملـا بشـيء لكـان عاملـا بعملهـم ، فاملقصـود مــن 

هـــؤالء وأنـــه ال ميكـــن أن خيفـــى عـــن اهللا عزوجـــل ؛ أمـــا مـــا ادعيـــتم أننـــا مل نفســـرها فأنـــا ... ؛ مـــا ذلـــك شـــدة وعيـــد 

  فسرناها .

  هل يقر النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم على اخلطأ ؟ السائل :

حنـــن ذكرنـــا هـــذا .موســـى عليـــه   ميكـــن أن يفعـــل وال ميكـــن أن .أي نعـــم مثـــل الكـــذب ال ال يقـــر عليـــه ؛ الشـــيخ :

أمـا الرسـول عليـه الصـالة والسـالم مـا نعلـم أنـه فعـل شـيئا مـن الكبـائر ، فعـل  السالم قتل نفسا بغري حـق ؛و الصالة 

أمور اجتهادية تعجل فيها مثل اإلذن يف املنافقني ، حترمي ما أحل اهللا له ، وأشد شيء مـا حصـل منـه يف قضـية زيـد 

  بن احلارثة . 

  م من الكبائر ؟ ما تقولون اادلة عن الذين خيتانون أنفسهم ؟هل اادلة عن الذين خيتانون أنفسه السائل :

الذين خيتانون أنفسهم هل هـي مـن الكبـائر ؟ أنـا عنـدي يف هـذا شـك يعـين مـن أعـان شخصـا علـى كبـرية  الشيخ :

 ومل يشارك فيها فاإلنسان يتوقف يف أن يكون فعله من الكبائر ، قد يقول إنـه مـن الكبـائر ؛ ألن الرسـول صـلى اهللا

عليــه وآلــه وســلم لعــن آكــل الربــا وموكلــه وشــاهديه وكاتبــه وقــال هــم ســواء ؛ وقــد يقــال إنــه ال ميكــن أن يكــون مثــل 

ألن هـذه أشـد ،  ، يف رأيـي أنـه علـى خطـر . ألنه مل يباشر الذنب وإمنا أعـان عليـه ؛ فهـو علـى خطـرفاعل الكبرية 

ســالم وســيأيت إن شــاء اهللا أــم مهــوا أن يضــروا الرســول وجــل وبالرســول عليــه الصــالة وال أشــد بالنســبة ل ... هللا عــز

  عليه الصالة والسالم .



  

  ما حكم من خاف املخلوق دون اخلالق يف اختفائه يف معصية اهللا تعاىل ؟ السائل :

  ما فيه شك إن هذا هلم ولغريهم ، كل إنسان يكون املخلوق عنده أشد من اخلالق فيستخف من الشيخ :

  . من اهللا الشك إنه فيه شبه من هؤالءاملخلوق وال يستخف 

ال ال  هذا ما هو من هذه الناحيـة ؛ لكـن إنسـان مـثال يريـد أن يفعـل ذنبـا فيكتمـه علـى النـاس وال يكتمـه  الشيخ :

  على اهللا .

  ما حكم اإلصرار على الصغائر ؟ السائل :

  أصاب اإلنسان عليها صارت كبائر . الواحد ؛ ألن اإلصرار على اخليانة ما فيه إشكال حىت الصغائر إذا الشيخ :

  هل الصفات األفعال االختيارية إذا أثبتناها هللا اقتضى ذلك نقصا يف حقه تعاىل ؟ السائل :

يقول إن الصفات األفعال االختيارية فيها شـبهة ألـا لـو كانـت كمـاال لكانـت متصـفا ـا أزال وأبـديا وإن   الشيخ :

وهــي نقــص ؛ هــذه حبثنــا بــه وأجبنــا عنــه وقلنــا إــا هــي يف حــال وجــود  كانــت نقصــا فإنــه ال ميكــن أن يتصــف ــا

أســباا كمــال ويف حــال انتفــاء أســباا نقــص ، لــو غضــب اهللا تعــاىل بــدون أن يكــون هنــاك ســبب غضــب لصــار 

نقصا ، وإذا غضـب مـع وجـود مقتضـى الغضـب صـار كمـاال ؛ هـذا إذا جادلنـاهم بالعقـل ؛ أمـا بالسـمع فنقـول اهللا 

بت لنفسـه ذلـك فعلينـا أن نثبـت ، أثبـت لنفسـه اسـتوى علـى العـرش ، والرسـول أثبـت أنـه ينـزل إىل السـماء تعاىل أث

  .الدنيا ، خالص يكفي هذا ؛ لكن حىت بالعقل جنادهلم ما فيه مانع 

 رحيمـا ومـن غفـورا اهللا يجد اهللا يستغفر ثم نفسه يظلم أو سوءا يعمل ومن ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

 فقـد بريئـا به يرم ثم إثما أو خطيئة يكسب حكيما ومن عليما اهللا وكان نفسه على يكسبه فإنما إثما يكسب

 إال يضـــلون ومـــا يضـــلوك أن مـــنهم طآئفـــة لهمـــت ورحمتـــه عليـــك اهللا فضـــل مبينـــا ولـــوال وإثمـــا بهتانـــا احتمـــل

 اهللا فضـل وكـان تعلـم تكـن لم ما وعلمك والحكمة الكتاب عليك اهللا وأنزل شيء من يضرونك وما أنفسهم

  . ))  عظيما عليك

(( ومن يعمـل سـوء أو يظلـم نفسـه ثـم يسـتغفر اهللا يجـد أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: 

(( تتمــة فوائــد اآليــة:  نعــم ؟ تكلمنــا علــى املعيــة ؟ أخــذنا الفوائــد ؟ ذكرنــا املعيــة وأقســامها ؟ . اهللا غفــورا رحيمــا ))

 يعملـون بمـا اهللا وكـان القول من يرضى ال ما يبيتون إذ معهم وهو اهللا من يستخفون وال الناس من ونيستخف

  . محيطا ))



(( يسـتخفون مـن النـاس وال يسـتخفون مـن اهللا وهـو معهـم إذ يبيتـون نأخذ ما بقي من الفوائد لقول اهللا تعـاىل: 

؛ معيــة اهللا ســبحانه وتعــاىل تنقســم إىل أقســام: معيــة  مــا ال يرضــى مــن القــول وكــان اهللا بمــا يعملــون محيطــا ))

(( مـا يكــون مـن نجـوى ثالثــة يقصـد ـا بيـان اإلحاطـة أي بيــان إحاطـة اهللا تعـاىل بكـل شـيء ، ومنــه قولـه تعـاىل: 

؛ وتـارة  إال هو رابعهم وال خمسة إال هو سادسهم وال أدنى من ذلـك وال أكثـر إال هـو معهـم أيـن مـا كـانوا ))

(( يســتخفون مــن النــاس وال يســتخفون مــن اهللا وهــو معهــم إذ يبيتــون مــا ال لتهديــد كمــا يف هــذه اآليــة يـراد ــا ا

وتــارة يــراد ــا النصــر والتأييــد معلقــة بوصــف ومعلقــة بشــخص ، مثــال املعلقــة بالوصــف قولــه  يرضــى مــن القــول ))

ــن تغنــي عــنكم فئــتكم شــيئا ولــو كثــرت وأن اهللا مــع المــؤمنيتبــارك وتعــاىل:  ن )) (( واصــبروا إن اهللا مــع (( ول

؛ لكنهــا  هــذه معيــة تقتضــي النصــر والتأييــد الصــابرين )) ، (( إن اهللا مــع الــذين اتقــوا والــذين هــم محســنون ))

(( ال ؟ بوصف ؛ ومعية تقتضي النصر والتأييد مقيدة بشخص ، مثل قول اهللا تعـاىل ملوسـى وهـارون:  مقيدة بأيش

فهـذه  (( ال تحزن إن اهللا معنا ))قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم أليب بكـر: و تخافا إنني معكما  أسمع وأرى )) 

وهنا نسأل هـل املـراد باملعيـة حقيقتهـا أو الزمهـا  املعية تقتضي النصر والتأييد واحلفظ و... لكنها مقيدة بشخص .

يــة هــي العلــم ، وهــو معهــم ؟ نقــول: املــراد ــا حقيقتهــا ؛ ولكــن الســلف يفســروا دائمــا بــالالزم كمــا قــالوا إن املع

بعلمــه ؛ ولكـــن هـــذا تفســـري هلـــا بـــبعض مقتضـــياا فــإن مقتضـــى املعيـــة العلـــم والســـمع والبصـــر واإلحاطـــة والســـلطان 

والقدرة وغري ذلك ؛ لكنها هي معناها احلقيقي وما فسره السلف ا هو تفسـري بـالالزم ، وكمـا قـال شـيخ اإلسـالم 

السلف قـد يفسـرون الشـيء بالزمـه ؛ فـإذا قلنـا إـا حقيقـة فهـل هـذا يعـين أننـا  رمحه اهللا يف مقدمة التفسري يقول إن

ذهبنــا إىل مــا ذهــب إليــه أهــل احللــول الــذين قــالوا إن اهللا معنــا بذاتــه يف أمكنتنــا ؟ اجلــواب: ال ، بــل حنــن ننكــر هــذا 

ألن اآليـات بـل ألن األدلـة غاية اإلنكار ونقول إنه ضالل بـل إنـه كفـر وإمنـا نقـول إنـه معنـا حقيقـة وهـو يف السـماء 

الســمعية والعقليــة كلهــا تــدل علــى أن اهللا يف الســماء وال ينــايف ذلــك أن يكــون معنــا ، لوجــوه ثالثــة ؛ األول: أن اهللا 

مجـع بينهمــا يف وصـفه نفســه وال جيمـع اهللا تعــاىل بـني متناقضــني ؛ ثانيـا: أن العلــو واملعيـة ممكنــان يف حـق املخلــوق ، 

نسري والقمر معنا ، أو النجم الفالين معنا ، بـل أحيانـا اجلبـل الفـالن معنـا  ومـع ذلـك فهـو يف  كما يقولون: ما زلنا

مكانه ، فالقمر يف السماء والنجم يف السماء واجلبل بعيد ومـا أشـبه ذلـك ؛ ثالثـا: لـو فـرض أن بـني املعـىن احلقيقـي 

حـق اخلـالق ؛ ألن اخلـالق لـيس كمثلـه شـيء يف باملعية وبني العلو منافاة يف حـق املخلوقـات فلـيس يف ذلـك ثابتـا يف 

 مجيــع صــفاته فهــو كمــا قــال شــيخ اإلســالم رمحــه اهللا يف العقيــدة الواســطية " هــو علــي يف دنــوه قريــب يف علــوه " .

وجــل بكــل  ذكرنــا أيضــا: إحاطــة اهللا عــز وذكرنــا أيضــا مــن فوائــد اآليــة: إثبــات الرضــا هللا ؛ ألــيس كــذلك ؟ ذكرنــا .

واملعــروف أن تقــدمي املعمــول يــدل علــى احلصــر واهللا حمــيط بكــل شــيء  (( بمــا يعملــون ))شــيء ، وذكرنــا ملــا قــدم 



تفسـري قولـه تعـاىل:  . وجـل ؟ من باب التهديد وأن ما فعلتـه ال خيفـى علـى اهللا عـز (( بما يعملون ))فلماذا خصه 

يجادل اهللا عنهم يوم القيامـة أم مـن يكـون علـيهم وكـيال هاأنتم هؤالء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن (( 

إمـــا منـــادى حمـــذوف بـــاألداة ، والتقـــدير: يـــا هـــؤالء ؛ وعليـــه  (( هـــؤالء ))" هـــا " للتنبيـــه ، و" أن " مبتـــداء و  .)) 

 وتكـون (( هـاأنتم هـؤالء ))هـي اخلـرب  (( هـؤالء ))هـو خـرب املبتـداء ؛ وإمـا أن تكـون  (( جادلتم ))فيكون قوله: 

(( يف حمــل نصـب علـى احلــال أي هـاأنتم جمــادلني عـنهم يف احليـاة الــدنيا ؛ و  اإلشـارة لقولــه:  (( جـادلتم ))اجلملـة 

(( جـادلتم اإلشارة إىل قوم الرجل الذي سرق درعا وام به رجال من اليهود كما ذكرناه يف تفسري اآليـة  هاأنتم ))

دال عــن الرجــل الواحــد هــو حقيقــة جــدال عــن اجلميــع ؛ وهــم قــد جــادلوا عــن رجــل واحــد لكــن حــال اجلــعــنهم )) 

ألن اسم السرقة لرجل من القبيلة هو اسم جلميع القبيلة إذ يعريون بذلك فيقال مـنكم السـراق كفـالن مـثال ؛ وهلـذا 

وقــد يكــون اجلــدل فيــه  (( فــي الحيــاة الــدنيا ))واادلــة إمنــا كانــت عــن شــخص واحــد  (( جــادلتم عــنهم ))قــال: 

الغلبة ولو بالباطل يف احلياة الدنيا ألنه قـد جيـادل اإلنسـان بالباطـل ويـأيت بكـالم فسـيح بـني يلـبس بـه احلـق بالباطـل 

ومــن هنــا اســتفهام مبعــىن النفــي أي ال أحــد جيــادل اهللا  (( فمــن يجــادل اهللا عــنهم يــوم القيمــة ))ويــنجح ؛ لكــن 

ذا جـاء يف موضـع النفـي فإنـه يكـون أبلـغ مـن النفـي اـرد ؛ وذلـك ألنـه يكـون نفيـا عنهم يوم القيمة ؛ واالستفهام إ

مشــربا بالتحــدي كــأن القائــل يقــول إذا كــان هــذا األمــر ممكنــا فــأتين بــه ؛ فلهــذا جمــيء االســتفهام يف موضــع النفــي 

واجلـواب: ال أحـد ، ؟  (( فمـن يجـادل اهللا عـنهم يـوم القيمـة ))يكون أشد يف النفي ألنه م ... معىن التحدي ؛ 

 تشــهد (( يــوموال يســتطيع أحــد أن جيــادل عــنهم ؛ وذلــك ألنــه لــو فرضــنا أن أحــدا جيــادل شــهدت عليــه جوارحــه 

أي ذا  وكالـة وواليـة  (( أمـن يكـون علـيهم وكـيال ))؛  يعملـون )) كـانوا بمـا وأرجلهـم وأيـديهم ألسـنتهم عليهم

 فمــن الــدنيا الحيــاة فــي عــنهم جــادلتم هــؤالء (( هــاأنتميــة: فوائــد اآل يــدافع ومينــع وينصــر ؟ واجلــواب: ال أحــد .

يف هــذه اآليــة الكرميــة فوائــد ؛ منهــا: أن اادلــة  وكــيال )) . علــيهم يكــون مــن أم القيامــة يــوم عــنهم اهللا يجــادل

يـوم (( فمـن يجـادل اهللا عـنهم واملخاصمة يف الباطل إن نفعت يف الدنيا فلن تنفع يف اآلخرة ؛ تؤخذ ؟ مـن قولـه: 

أن النــاس قــد يتناصــرون بالباطــل ؛ ألن هــؤالء القــوم جــادلوا بالباطــل وهــم يعلمــون أن ومــن فوائــدها:  . القيمــة ))

ومــن فوائــدها: حتــرمي احملامــاة إذا  . (( هــاأنتم هــؤالء جــادلتم عــنهم فــي الحيــاة الــدنيا ))صــاحبهم ســرق ؛ لقولــه: 

على هـؤالء أن جيـادلوا عـن صـاحبهم ؛ أمـا إذا كـان احملـامي علم احملامي أن صاحبه مبطل ؛ وجه ذلك أن اهللا أنكر 

ني أن يريــد يــدافع عــن احلــق إلثباتــه فهــذا جــائز بــل قــد يكــون واجبــا كمــا لــو وكلــك شــخص ال يعــرف وال يكــاد يبــ

(( فمــن يجــادل اهللا ومــن فوائــدها: إثبــات اليــوم اآلخــر ، وهــو يــوم القيمــة ؛ لقولــه: تــدافع عنــه فهــذا ال بــأس بــه  

ومــن فوائــدها: أن اادلــة يــوم القيمــة بالباطــل ال تنفــع ، وصــاحبها خمصــوم ، ومــن مث جيــب  . م القيمــة ))عــنهم يــو 



( ثالثـة أنـا خصـمهم يـوم القيمـة احلذر ممـا قالـه النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم يف احلـديث القدسـي أن اهللا قـال: 

فإننـا  را فاسـتوفى منـه ولـم يؤتـه أجـره )رجل أعطى بي ثم غدر ورجل بـاع حـرا فأكـل ثمنـه ورجـل اسـتأجر أجيـ

ومــن فوائــدها: أن اهللا ســبحانه وتعــاىل ال خيفــى  نعلــم أن مــن كــان اهللا خصــمه فهــو خمصــوم ، خمصــوم يف كــل حــال .

عليه شيء ، وأن مـن حـاول أن خيفـي عـن اهللا شـيئا فإنـه قـد ظـن بربـه ظـن السـوء ومـع ذلـك لـن ينفعـه هـذا الظـن ؛ 

 سـوءا يعمـل (( ومـنتفسـري اآليـة:  عنهم يوم القيمة أم مـن يكـون علـيهم وكـيال )) . (( فمن يجادل اهللالقوله: 

أي بغــريه أي مــا يســوء غــريه   (( مــن يعمــل ســوءا )) رحيمــا )) . غفــورا اهللا يجــد اهللا يســتغفر ثــم نفســه يظلــم أو

كمــا يـــدل علـــى هـــذا أن اآليـــات كلهـــا يف ســـياق قصـــة معينــة ، فيكـــون املـــراد بالســـوء مـــا يســـوء الغـــري كاـــام هـــؤالء 

يعــين باملعاصــي ؛ ألن املعاصــي ظلــم للــنفس إذ أن الــنفس عنــدك أمانــة  (( أو يظلــم نفســه ))اليهــودي بالســرقة ؛ 

 األمانــة عرضــنا ((  إنــاعصــيت اهللا فقــد ظلمتهــا ؛ وهلــذا قــال اهللا تعــاىل: جيــب عليــك أن ترعاهــا حــق رعايتــه فــإذا 

 كــان إنــه ((ملــاذا ؟  اإلنســان )) وحملهــا منهــا وأشــفقن يحملنهــا أن فــأبين والجبــال واألرض الســماوات علــى

غفر اهللا (( ثـم يسـتإذا يظلم نفسه باملعاصي اليت بينـه وبـني ربـه يعمـل سـوءا يسـيء بـه إىل غـريه ؛  )) جهوال ظلوما

... ؛ يـرد ملاذا كسر وهو فعل واملعروف أن كسرة من عالمـات األمسـاء ؟  (( يستغفر اهللا ))وهنا إشكال حنوي  ))

مكســورة ؟ أصــال هــي  (( يســتغفر ))جمزومــة  (( يعمــل )) و (( يعمــل ))عليــه إشــكال آخــر كيــف عطفــت علــى 

وجـل  أي يطلـب مغفـرة اهللا عـز م يسـتغفر اهللا ))(( من يعمل سـوءا أو يظلـم نفسـه ثـجمزومة واحلركة هنا عارضة .

أو أستغفر اهللا ؛ وأما احلال فآتيا بشـروط التوبـة اخلمسـة وهـي ؟  حباله ومقاله ؛ أما املقال فظاهر يقول اللهم اغفريل

شــروط التوبــة مخســة ابــدأ ــا أوال فــأوال ؟ أوال هــات الشــيء الــذي ينبــين عليــه العمــل ؟ أحســنت بــارك اهللا فيــك ، 

علــى اإلخــالص يعــين بــأن ال حيملــه علــى التوبــة مراعــاة أحــد مــن النــاس ؛ ثانيــا ؟ أن ينــدم ، ويقــع يف نفســه حســرة 

فعــل الــذنب ؛ الثالــث ؟ أن يقلــع عــن الفعــل ؛ الرابــع ؟ العــزم علــى أن ال يعــود ؛ و اخلــامس ؟ أن تكــون يف الوقــت 

أي يطلـــب املغفـــرة بـــأيش ؟ حبالـــه ومقالـــه ،  (( يســـتغفر اهللا ))إذا  التوبـــة أي يف الوقـــت الـــذي يقبـــل فيـــه التوبـــة  .

الذنب والتجاوز عنـه ، وليسـت السـرت فقـط ألن االشـتقاق يـدل  فيقول اللهم اغفريل ؛ فما هو املغفرة ؟ املغفرة سرت

علــى أنــه البــد مــن ســرت ووقايــة إذ أــا مــأخوذة مــن املغفــر ، واملغفــر مــا يغطــى بــه الــرأس مــن الفــوالذ وحنــوه التقــاء 

الســـهام فيحصـــل بـــه ســـرت ووقايـــة ؛ وأقـــول لكـــم إـــا مشـــتق مـــن املغفـــر ألن األصـــل أن املعـــاين مـــأخوذة مـــن أشـــياء 

، يقول مشتقه كذا ، وأصل ذلـك علـى مـا  فلهذا جتد علماء اللغة يعيدون املعاين إىل األصول احملسوسة ؛ سوسةاحمل

قيــل أن اإلنســان إمنــا صــار يــتكلم تقليــدا ملــا يســمع حولــه مــن صــريح الريــاح وحفيــف األشــجار  ومــا أشــبه ذلــك ، 

(( ثـم يسـتغفر اهللا سـرت الـذنب والتجـاوز عنـه ؛  هكذا قيل مع ما علـم اهللا عزوجـل آدم مـن أمسـاء ؛ إذا املغفـرة هـي



هـذه جـواب الشـرط جـواب " مـن  (( يجـد اهللا غفـورا رحيمـا )) ( يجـد ))يقول اللهم اغفريل ، أو أستغفر اهللا  ))

أن اهللا يغفـر لـه ؛  (( يجـد اهللا غفـورا رحيمـا ))" ولذلك صارت جمزومة حرفت بالكسر اللتقـاء السـاكنني ، املعـىن 

؛ والـرحيم هـو ذو الرمحـة   (( وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهـم ))ذو املغفرة ، كما قال تعاىل:  والغفور هو

فأنــت إذا اســتغفرت اهللا عزوجــل وتبــت عليــه علــى وجــه الــذي  وربــك الغفــور ذو الرحمــة )) ((كمــا قــال تعــاىل: 

محــة ألــا ســبقت مــرارا وتكــرارا ؛ يرضــاه فســتجد اهللا غفــورا رحيمــا ؛ وأظــن ال حاجــة إىل أن نــتكلم علــى أقســام الر 

أفهمتم هذا ؟ ال ؛ ال إله إال اهللا ! الرمحـة تطلـق علـى صـفة اهللا عزوجـل وعلـى آثـار الصـفة أي علـى شـيء خملـوق ، 

تطلق الرمحة اليت هي صـفته وعلـى آثـار الرمحـة الـيت هـي خلقـه ؛ أمـا األول فهـو األصـل أن الرمحـة صـفة مـن صـفات 

لـيس املعـىن الرمحـة الـيت هـي  ( أنـت رحمتـي أرحـم بـك مـن أشـاء )ومنه قوله تعـاىل للجنـة: اهللا عزوجل ؛ أما الثاين 

(( وهو الذي ينزل الغيث مـن بعـد مـا وصفه يعين رمحة خملوق بائن ؛ ومن ذلك أيضا على قول بعض أهل العلـم 

ء ؛ أمـا الرمحـة الـيت هــي ينشـر رمحتـه يعــين النبـات ومـا حيصـل الـرزق باملـاء النــازل مـن السـما قنطـوا وينشـر رحمتـه ))

وصــفه فإــا تنقســم عنــد أهــل العلــم إىل قســمني: عامــة ، وخاصــة ؛ فالعامــة هــي تشــمل كــل خملــوق ، واخلاصــة هــي 

ا سعادة الدنيا واآلخرة ؛ الرمحة العامة رمحة لعمـوم النـاس أو لعمـوم اخللـق يف الـدنيا ؛  تصلت واليتخمتصة باملؤمنني 

 تعاىل عليهم رمحة ، رزقهم أمدهم أعطاهم عقوال أي عقـوال يـدركون ـا ال عقـول رشـد وهلذا جند أن الكفار هلم هللا

وتصرف ، وهذا عامة ؛ كل ما مر بك من ذكر اسم الرحيم فـاملراد بـه العـام ، ويـدخل ... اخلاصـة ؛ أمـا إذا خـص 

عجـب أن األشـاعرة أنكـروا ال وهذه رمحـة خاصـة بـاملؤمنني . (( وكان بالمؤمنين رحيما ))فهو اخلاص كقوله تعاىل: 

وصف اهللا الرمحة ، أثبتوا له اإلرادة ، قالوا ال جيوز أن نثبت هللا الرمحة ألن الرمحـة رقـة ولـني وال تليـق للخـالق ، وهـذا 

بناء على أصل من فاسد وهو أـم يتلقـون مـا يعتقـدون بـرم مـن عقـوهلم الفاسـدة أيضـا ؛ ألن الـدليل الصـحيح ال 

، يقــول ال تصــف اهللا بالرمحــة ؛ فمعــىن الــرحيم عنــدهم املــنعم أو مريــد اإلنعــام ؛ املــنعم ألن ينــاقض العقــل الصــحيح 

النعمــة منفصــلة بائنــة خملــوق ؛ أو مريــد اإلنعــام ألــم يثبتــون اإلرادة ؛ وســبحان اهللا انظــر إىل العقــل املتنــاقض يقــول 

 شيء من األشياء تـدل علـى اإلرادة اإلرادة دل عليها العقل بواسطة التخصيص يعين ختصيص بعض املخلوقات يف

، كون اآلدمي على هذا الوصف واحلصان على هذا الوصف ما الذي جعل هذا على وصف وهـذا علـى وصـف ؟ 

إرادة اهللا عزوجــل ؛ قـــالوا إن ختصـــيص املخلوقـــات مبـــا ختـــتص بــه يـــدل علـــى إرادتـــه ؛ واالســـتدالل ـــذا علـــى اإلرادة 

م بعــد أن يقــرأ أيضــا وال يثبتــون الرمحــة الــيت آثارهــا يعرفهــا اخلــاص و العــام ، اســتدالل خفــي ال يدركــه إال طلبــة العلــ

الليـــل والنهـــار واملطـــر واألشـــجار واألـــار والبحـــار كلنـــا يعـــرف أـــا مـــن رمحـــة اهللا ؛ ولـــذلك جتـــد عـــامي إذا أمطـــرت 

فوائــد  ا لــه مــن نــور .الســماء يقــول مطرنــا بفضــل اهللا ورمحتــه وال يشــك يف هــذا ؛ لكــن مــن مل جيعــل اهللا لــه نــورا فمــ



يف هذه اآليـة الكرميـة فوائـد  . رحيما )) غفورا اهللا يجد اهللا يستغفر ثم نفسه يظلم أو سوءا يعمل (( ومن اآلية:

مث استغفر اهللا غفـر اهللا لـه ؛ وحينئـذ يشـكل علينـا أن العلمـاء قـالوا إن الـدواوين ثالثـة  ؛ منها: أن من أساء إىل غريه

؛ ولكـن ظـاهر النصـوص أنـه إذا  يغفره اهللا ، ال يغفره اهللا عزوجل ؛ منها ديوان اخللق يعين املعاملة مع الناس هذا ال

ال يــدعون مــع اهللا إلهــا آخــر وال يقتلــون  (( والــذينصــحت التوبــة غفــره اهللا ، والــدليل هلــذا قولــه تبــارك وتعــاىل: 

النفس التي حرم اهللا إال بالحق وال يزنـون ومـن يفعـل ذلـك يلـق أثامـا يضـاعف لـه العـذاب يـوم القيمـة ويخلـد 

مع أنه ذكر القتـل ؛ فـإذا تـاب اإلنسـان مـن القتـل توبـة متـت شـروطها فـإن اهللا يغفـر لـه ؛  فيه مهانا إال من تاب ))

القتـل أن يسـلم نفسـه ألوليـاء املقتـول فـإذا سـلم نفسـه ألوليـاء املقتـول فقتلـوه أو عفـو عنـه مـع  ومن شروط التوبـة يف

ندمـه علـى مـا فعـل واسـتغفاره لربـه فـإن حـق املقتــول يتحملـه اهللا عنـه يـوم القيمـة ؛ أعـرفتم ؟ ألن إيفـاء املقتـول حقــه 

نـين أن أسـتحل امليـت لفعلـت لكـين أنـا يف هذه الصورة مت ... والقاتل الذي صحت توبته يقـول يف نفسـه لـو أمك

لــو أن أحــدا ســرق مــاال مــن شــخص ،  اآلن ال أقــدر إال أن أســلم نفســي ألوليــاء املقتــول ، فهــذا يتحملــه اهللا عنــه .

فهذا عمل سوءا بغريه وتاب مـن ذلـك هـل يتـوب اهللا عليـه ؟ نعـم ، إذا متـت شـروط التوبـة ، ومـن شـروط التوبـة أن 

رد املال لصـاحبه فقـد تـاب ؛ فعلـى هـذا نقـول ظـاهر اآليـة هنـا وغريهـا أيضـا مـن النصـوص  يرد املال لصاحبه ؛ فإذا

ومــن  أنــه مــىت صــحت التوبــة حــىت يف حقــوق اآلدمــي الــيت ال يســتطيع أن يــتخلص منهــا فــإن اهللا تعــاىل يقبــل توبتــه .

يعمـل سـوءا أو يظلـم  (( مـنفوائدها: أن اإلنسان تصح توبته من الذنب ولو تكرر ؛ من أين تؤخذ ؟ من العمـوم 

وهذا عامة فيمن تكرر منـه ذلـك أن مل يتكـرر ، ويـدل هلـذا حـديث ثابـت عـن النـيب عليـه نفسه ثم يستغفر اهللا )) 

أن رجـال أذنـب فاســتغفر اهللا عزوجـل فقـال اهللا عزوجـل علـم عبــدي أن لـه ربـا يغفـر الــذنب  ( الصـالة والسـالم

فهذا يـدل علـى أن التوبـة  ا إلى أن قال اهللا له فليعمل ما شاء )ويأخذ به قد غفرت لعبدي ثم عاد ثانيا ثم ثالث

تثبت وتقع من اهللا عزوجل ولو تكرر الذنب ؛ وهلذا قـال العلمـاء مـن شـروط التوبـة أن يعـزم علـى أن ال يعـود ال أن 

حة وعليـه أن ال يعود ، فإذا عزم أن ال يعود فقد صحت توبته وإذا عاد مل تبطل توبته األوىل بل توبتـه األوىل صـحي

وهـذا شـيء  (( أو يظلـم نفسـه ))ومن فوائدها: أن املعاصـي ظلـم للـنفس ؛ لقولـه:  جيدد توبة ثانية للذنب الثاين .

(( ومـا ظلمنـاهم ولكـن (( وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسـهم يظلمـون )) ثابت مكرر يف القرآن ، قال اهللا تعـاىل: 

ومـــن  علـــى أن اإلنســـان هـــو الظـــامل لنفســـه إذا عصـــى اهللا . إىل غـــري ذلـــك مـــن نصـــوص الدالـــة ظلمـــوا أنفســـهم ))

 (( مــن يعمــل سـوءا أو يظلــم نفســه ))مــن قولـه: ؟ مــن أيـن فوائـدها: أن اإلنســان قـد يكــون عـدوا لنفســه ؛ تؤخـذ 

نعــم أنــه يظلــم نفســه والظــامل ... عــدو لــك ؛ فاإلنســان عــدو لنفســه كمــا أن أقــرب النــاس إىل اإلنســان قــد يكــون 

ـــه  ومـــن  كـــأن احـــذر نفســـك فإـــا عـــدوك .  إن مـــن أزواجكـــم وأوالدكـــم عـــدوا لكـــم فاحـــذروهم ))(( أعـــداء ل



(( يجــد اهللا فوائــدها: أن اهللا تعــاىل يقبــل مــن عبــده االســتغفار إذا متــت شــروطه أي بلســان حالــه ومقالــه ؛ لقولــه: 

  أنت استغفر ، اس... يف استغفاره ستجد اهللا عزوجل غفورا رحيما . غفورا رحيما ))

  هل اجلدل كله مذموم  ؟ ائل :الس

ــه اجلــدل لــيس مــذموما علــى كــل حالــه ؛ اجلــدل الــذي يف قولــه تعــاىل:  الشــيخ : (( وجــادلوا بالباطــل ليدحضــوا ب

(( أدع هــذا مــذموم وباطــل ؛ و اجلــدل الــذي يــراد بــه إثبــات احلــق هــذا حممــود وواجــب ، قــال اهللا تعــاىل:  الحــق ))

  . نة وجادلهم بالتي هي أحسن ))إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحس

  ما الفرق بني املراء واجلدل ؟  السائل :

هـذا غـري مرتـب فيـه ، مث الحـظ أن املـراء غـري اجلـدال ، املـراء هـو الـذي يقصـد اـادل ... اخلصـم حبـق أو  الشيخ :

  غري حق .

  ؟  (( هاأنتم هؤالء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا ... ))عن قوله تعاىل:  السائل :

مـا فيـه عمـوم فيـه ، مـا فيـه عمـوم  يشـري ـا النـاس معينـني ؛ (( هـاأنتم ))ال ما يسـتقيم ، هـذا مـا يسـتقيم  الشيخ :

أقــول يشــر إىل النــاس معينــني وأنــت تقــول  (( هــاأنتم هــؤالء جــادلتم عــنهم فــي الحيــاة الــدنيا ))بــارك اهللا فيــك ، 

، لـو أن هـذا جـادل عـن شـخص بالباطـل نقـول لـه أنــت  ؛ لكـن علـى كـل حـال ... مـثلهم (( هـاأنتم ))للعمـوم ؟ 

بغيــر حــق ( مــن اقتطــع مــن األرض شــبرا جادلــت عنــه اآلن ورمبــا تــنجح لكــن مــن جيــادل اهللا يــوم القيمــة ؛ وهلــذا 

  )   بسبع أراضين طوقه اهللا يوم القيمة


